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A HÉVÍZKUTATÁS MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
MAGYARORSZÁGON

ír ta:  S c h m idt  E lig ius  R ó ber t

A magyar medencék földtani felépítése, nevezetesen: szerkezete és 
üledéksora szokatlanul megnöveli hazánkban a hévízfeltárási lehetősé
geket. Ezt a körülményt különösen az 50-es évek óta tudatosan és egyre 
növekedő mértékben hasznosítjuk is.

A harmad- és negyedkori üledékekkel vastagon elfedett kratogén 
jellegű magyar közbenső tömeg területén a fiatal üledékek rossz hővezető 
képessége miatt igen kicsi a geotermikus grádiens. Az európai és az ame
rikai geotermikus grádienssel (33, illetve 40) szemben, az Alföldön 18, 
a Dunántúlon 20—24, és az Alföldet szegélyező északi peremhegységek 
vidékén 23—26 m/C° a grádiens.

Elsősorban a nagy harmadkori depressziókat képviselő Alföldön és 
azon belül is a Tiszántúlon, továbbá a hasonló jellegű Kisalföldön és a 
Dráva-síkságon van lehetőség a gazdaságos hévízfeltárásra.

Magyarországon a hévízfeltárások történetében három — egymást 
részben átfedő — szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első időszak 
1866—1867-tel a harkányi és a margitszigeti I. sz. fúrással kezdődik és Z s ig 
m o n d y  V. nevéhez fűződik. Z s i g m o n d y  a zseni ösztönösségével és éles
látásával nemcsak meglátta, hanem szívós kitartással, nagy felkészült
séggel és nem kis anyagi kockázattal be is bizonyította, hogy a budai 
Gellérthegy karsztos jellegű triász képződményei a pesti síkság alatt is 
megvannak és hogy belőlük hévíz tárható fel. Állításának igazolásaképp 
1868 és 1878 között lefuratta a 917 m mély városligeti I. sz. kutat, amely- 
lyel 460 1/p 73 C°-ú hévizet tá rt fel. Ez a kút ma is zavartalanul szolgál
ta tja  a vizet. ZsiGMONDY-nak ezen eredményeire támaszkodva létesítet
ték később a többi budapesti hévízfúrásokat (a két margitszigetit 
1935—1936-ban, ill. 1942-ben, a városligeti II. számút 1938-ban, a Tétényi 
ú tit 1943-ban, a Dagály-fürdőit 1944-ben, az Elektromos Sportpálya 
kútját 1949-ben stb).

A második időszak a két világháború közé esik és főleg a kincstári 
szénhidrogénkutatásokkal, valamint Pávai-V á j n á  F. nevével függ össze.
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Az akkor készült kutak (a hajdúszoboszlóiak, a debreceniek, a karcagiak, 
a tiszaörsi, a cserkeszöllői stb.) tektonikai kisszerkezetekre, ún. brachian- 
tiklinálisokra, vagy boltozatokra lettek telepítve. Ugyanígy a városligeti
II. sz. kút is, amely azonban mégis mélyebben (1246,8 m alatt) érte csak 
el a dachsteini mészkövet.

A harmadik időszak 1952-vel kezdődik, tehát már a tervgazdálkodás 
idejére esik. A gyógy- és hévízzel szemben tám asztott igények rohamos 
növekedése szükségessé tette a hévízfeltárási lehetőségek regionális 
tanulmányozását és a kockázat csökkentése érdekében az extrapolálható 
törvényszerűségek kimunkálását. Ezek során mindenekelőtt általánosít
ható volt szerzőnek az a korábbi (a fentemlített kincstári mélyfúrásoknál, 
valamint a szegedi, kábái, stb. fúrásoknál tapasztaltak alapján levont) 
megállapítása, hogy különösen a nagy mélységbe került felső-pannonkori 
rétegsor homokos tagjai, kiváltképp pedig a felső- és alsó-pannon hatá
rán lévő homokos összlet az, amely hévízfeltárásra alkalmas. E réte
gekből lényegileg nátrium—hidrogénkarbonátos, tehát szikes jellegű hé
víz tárható fel, esetleg gyenge NaCl, Br és J  tartalommal.

Az alsó-pannon, a miocén és az oligocén rétegsor hévízfeltárás szem
pontjából gyakorlatilag alig jön tekintetbe, a víztározó kőzetek korlá
to lt kiterjedése és a tárolt víz sós volta miatt.

Kitűnő hévizszolgáltatók azonban a mezozoikumnak különösen 
a felső-triászban tartozó rétegei: a dachsteini mészkő és a fődolomit. 
A fölöttük levő eocén összletnek akkor van jelentősége, ha az mészköves 
kifejlődésű és a triász mészkőöszlettel közvetlenül érintkezik.

Mindezek felismerése alapján szükségessé vált — a regionális lehető
ségek áttekinthetőbbé tétele érdekében — egy olyan térkép szerkesztése, 
amely a felső-pannon, az alsó-pannon és az alaphegység mezozóos pász
tóinak elterjedését, térbeli helyzetét tün te titek  Ez a térkép 1955—1956- 
ban el is készült és kiegészítve Magyarország Vízföldtani Atlaszában ka
pott helyet.

A hévízfeltárásnál igen nagy szerepe van még a morfológiai viszo
nyoknak, valamint a gáznak és a nyomásviszonyoknak is. A gáz segíti, 
a magas térszín viszont megnehezíti a hévíz gazdaságos kitermelését.

A M. Áll. Földtani Intézet Vízföldtani Osztálya — amelynek fela
datkörébe tartozik a hévíz- és a gyógyvíz-feltárási lehetőségek szakvéle- 
leményezése — fentiekre támaszkodva látja el eme feladatát és adja meg 
a tervezéshez, a hitelkeret-biztosításhoz és a vízjogi engedélyezéshez 
szükséges adatokat. Nevezetesen azt, hogy a kívánt minőségű és 
mennyiségű, valamint hőfokú víz a megadott helyen milyen mélységben 
várható.

1952-től kezdve tehát a kifejezetten hévízfeltárás céljából telepí
te tt mélyfúrások szakvéleményezésének alapja már nem a kisszerkezet, 
hanem a nagyszerkezet. A kisszerkezetnek ugyanis általában nincs 
különösebb jelentősége a hévízfeltárásnál, mivel a hévíz nemcsak a
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brachiantiklinálisok alatt tárható fel, hanem az esetleges szinklináli- 
sokban is és többnyire nem is olyan nagy szintkülönbséggel. A kisszer- 
kezet figyelembevétele azonkívül nem tenné lehetővé a fúrásoknak olyan 
helyre telepítését, ahol az igény fennáll, pl. városok, községek belterüle
tén stb.

Az elmúlt 10 évben így készültek országszerte a nagyszerkezet figye
lembevétele alapján az 1. táblázatban felsorolt termálkutak, valamint a 
hozzájuk tartozó fedett- és strandfürdők, gyógyfürdők stb.

Az 1. táblázat két utolsó előtti oszlopa a fúrások gazdaságossági 
indexeit tartalmazza s azt mutatja, hogy egy-egy kútnak mennyi az 
egy folyóméter fúrásra eső vízhozama percenként, illetve, hogy mennyi 
a folyóméterre eső és a 10 C°-on felül szállított kg-kalóriája.

A végleges kútadatok azt igazolják, hogy a szakvéleményekben meg
adottak feltűnően jól megközelítették a ténylegesen feltárt viszonyokat, 
a mélységre, hőfokra, vízmélységre és nagyságrendileg a vízhozamra vonat
kozóan előrejelzett adatokat. Eredménytelen fúrás egy sem volt. Kisebb 
mérvű eltérés csak elvétve és inkább csak ott mutatkozott, ahol egyik-másik 
tényező figyelembe vétele valamilyen okból nem kellő súllyal történt.

A gyomai I. sz. fúrás műszaki okokból nem sikerült, a II. számú 
viszont azt igazolta, hogy itt is aránylag jó vízhozam biztosítható a felső
pannon fekürészéből.

A budapesti MÁVAG sporttelepi fúrása, a mátészalkai fürdő kútja, 
a dunaújvárosi fúrás, valamint a mélykúti strand kútja esetében a szak- 
vélemények előre jelezték, hogy túlfolyó hévízre — a magas térszín 
m iatt — számítani nem lehet. Ugyancsak előrelátható lett volna ez a körül
mény a szombathelyi fúrás esetében, de még a sárvári fúrásnál is.

Mezőtúr, Gyoma, Mezőberény, Békéscsaba, Gyula térségéről bebizo
nyosodott, hogy ott a homokrétegek szemcséinek finomodása folytán még 
a pannon középső és felső része is sokkal gyengébb vízszolgáltató képességű, 
mint a Tiszántúl nagy részén.

A pélyi fúrás nem szakvéleményünk alapján és nem termálkútnak 
indult és csak a javasolt továbbfúrás révén sikerült 56 1/p vízhozamot 
elérni.

Helyesnek bizonyult a geológiai előrejelzés a csepeli fúrások esetén is. 
Az I. sz. csepeli fúrás alsó-oligocénben állt le és ezért erősen agresszív 
vizének hozama nagyon leapadt. A II. sz. fúrás esetében pedig beigazo
lódott az, a szakvéleményben is kihangsúlyozott megállapítás, hogy a 
fúrás környékén az alaphegyég mezozóos és paleozóos pásztáinak egyik 
határa várható. A rupéli emeletbe tartozó durvakavicsos homokkőben 
ugyanis számottevő fillittörmeléket észleltünk.

A fent részletezett, tudatosan hévíznyerés céljából telepített fúrá
sokon kívül, a nagyarányú hazai mélyföldtani kutató tevékenység során 
más célból (olaj, érc, szén és egyéb ásványanyag kutatása) létesített 
fúrások is tártak  fel hévizet. Különösen az olajkutató fúrásoknál gya-
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1. táblázat
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1. táblázat folytatása
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J e l m a g y a r á z a t :  ** Földtani kor: P l3 =  pliocén felső része (levantei)
Pl^ =  pliocén felső része (levantei) alja
Pl2 =  felső-pannon
P1J =  felső-pannon alsó része
Plx =  alsó-pannon
M3 =  szarmata



A hévízkutatás módszerei 61

1. táblázat folytatása
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kori ez az eset és az Országos Földtani Főigazgatóság igyekszik is e kutak 
közül minél többet aktivizálni. E célból az ilyen fúrásokról és lehetősé
geikről, valamint várható költségkihatásaikról pontos nyilvántartást 
vezetnek. Az olajra vagy földgázra meddő kutatófúrások azonban nagy 
általánosságban mégsem egyenértékűek a tervszerűen hévíznyerés cél
jából telepített fúrásokkal. Egyrészt azért, mert helyük többnyire távol 
fekszik a lakott területektől, másrészt megnyitásuk műszaki okokból 
többnyire bizonytalanságokat rejt magában és amellett a hévíz-kúttá 
való kiképzésük is igen költséges.

Érckutatás közben Sárospatak közelében egy 287 m mély fúrás több 
száz liter 46—47 C°-ú, felszín alatt maradó vizet tá rt fel a triászból. 
Yégardó közelében pedig egy 330 m-es kutatófúrás 830 1/p 48—50 C°-ú 
túlfolyó hévizet hozott a felszínre, mégpedig a triász feletti, tortonai 
emeletbeli repedezett, tufás kőzetekből. A nem várt eredmény annak tud
ható be,hogy F r it s  J. ezeket a fúrásokat egy geomechanikailag kimutatha
tó húzott zónába telepítette olyan helyen, ahol az alaphegység mibenléte 
ugyan még nem volt ismeretes, a hévízfeltárási lehetőségeket ábrázoló 
térképünk (Magyarország Vízföldtani 
Atlasza) azonban geomechanikai és 
hegységszerkezeti meggondolások alap
ján mezozoikumot regisztrál.

A Vízföldtani Osztálynak a hévíz
feltárás terén az utóbbi 10 esztendő
ben, 1952—1961-ig bezárólag végzett 
munkássága és annak eredménye rövi
den jobb oldali táblázatban foglalható 
össze.

Befejezés előtt áll a kisvárdai és 
a győri fúrás is, s ezekkel együtt az 
elmúlt 10 év alatt — csupán a mi szak- 
véleményeink alapján — közel 60 ter
málkútkészült el az országban (1. ábra).
Ennek a nagyarányú fejlődésnek nép
egészségügyi és népgazdasági jelentősége nyilvánvaló és arra mutat, 
hogy ezen az úton továbbhaladva, feltárt és hasznosított hévizekben 
hazánk rövidesen a világ egyik leggazdagabb országa lesz.
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METHODEN UND ERGEBNISSE DER THERMAL WASSER
FORSCHUNGEN IN UNGARN

von
E. R. S c h m id t

Der geologische Bau der ungarischen Becken, ihre Struktur und ihre 
Sedimentfolge, bieten weitreichende Möglichkeiten zur Erschliessung 
der Thermalwässer. Diese Gegebenheit machen wir uns, besonders seit 
1952, wissentlich und in steigerndem Masse zunutze.

Auf dem Gebiete der ungarischen Zwischenmasse ist der geother
mische Gradient, infolge der grossen Mächtigkeit und der schlechten 
Wärmeleitfähigkeit der tertiären und quartären Schichtenkomplexe, klein; 
er beträgt auf der Tiefebene 18, in Transdanubien 20—24 und in den 
Gebirgen, welche die Grosse Tiefebene vom Norden her umranden, 23—26 
m/C°.

Man kann in der Geschichte der Thermalwassererschliessungen drei 
verschiedene Perioden unterscheiden. Die erste Periode beginnt mit dem 
Jahr 1866—1867, als die Bohrungen in Harkány und auf der Margareten
insel in Budapest angesetzt wurden, und ist eng mit dem Namen von 
Y. Z s i g m o n d y  verbunden. Mit Triebhaftigkeit und Scharfblick 
eines Genies hat Z s i g m o n d y  die 917 m tiefe Bohrung im Városliget 
(Budapest) zwischen den Jahren 1868 und 1878 angesetzt und mit einer, 
seiner Epoche weit vorausgehenden technischen Bereitschaft abgeteuft. 
Dieser Brunnen ergibt auch noch heutzutage 4601/min heisses Wasser 
mit einer Temperatur von 73 C°.

Die zweite Periode, zwischen den beiden Weltkriegen, wird durch 
staatliche Prospektionen auf Kohlenwasserstoffe gekennzeichnet und ist 
mit dem Namen von F. P á v a i-V a j n a  verbunden. Die damals errich
teten Thermalbrunnen (in Hajdúszoboszló, Debrecen, Karcag, Tiszaörs, 
Cserkeszöllő usw.) wurden auf tektonischen Kleinstrukturen angelegt.

Mit dem Jahr 1952 beginnt die dritte Periode. In dem seither ver
flossenen 10 Jahren wurden in unserem Lande, auf Grund der in der 
hydrogeologischen Abteilung der Ungarischen Geologischen Anstalt 
ausgearbeiteten Gutachten insgesamt 59 Thermalbrunnen abgeteuft, 
von denen kein einziger sich als unproduktiv ergeben hat. Die Gutachten, 
in welchen die früheren Erfahrungen des Verfassers berücksichtigt wor
den waren, haben das Ansetzen der Bohrungen möglicherweise in der
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wasserreichen, sandigen Schichtengruppe im basalen Teil des Ober- 
pannons, fallweise in triasischem K alkstein— Dolomit vorgeschlagen. 
Zur Festsetzung letzterer hat Verfasser schon in 1955—1956 eine Karte 
entworfen, auf welchen das Liegende des oberen und unteren Pannons 
mittels Isolinien, sowie die streifenartige Struktur des mesozoischen und 
des kristallinen Grundgebirges dargestellt wurde. Den Ausgangspunkt 
zum Ansetzen der Brunnen lieferte somit die grosstektonische Struktur.

Die in tabellarischer Form zusammengefassten Angaben über die 
Thermalbrunnen veranschaulichen die erzielten Ergebnisse. Die Karten
skizze gibt die Stellen der Brunnen an. Die vertikalen Kolonnen der Tabelle 
enthalten, nebst laufender Nummer, folgende Angaben: a) Jahr der Boh
rung, b) Stelle der Brunnen, c) Terrainhöhe über dem Meeresspiegel in 
m, d) Bohrungstiefe in m, e) Buhewasserspiegel in m, /) Wasserergiebig
keit in 1/min, g) Betriebswasserniveaus, h) Sohlentemperatur, i) Wasser
temperatur, j) Stelle des Schichtöffnens, k) geologisches Alter der wasser
führenden Schichten, l) und m) Rentabilitätsindices und zwar l) Wasser
ergiebigkeit auf ein Bohrmeter in 1/min und m) auf ein Bohrmeter über 
10 C° gelieferte Wassermenge in kg/cal [1/p/m* (t C° — 10)], n) Name des 
Begutachters.

Zum Schluss stellt Verfasser einen Vergleich zwischen der Rentabi
lität und Brauchbarkeit der im Laufe der Erkundungen auf Erdöl und 
andere Rohstoffe erschlossenen und in produktive Brunnen umgebauten 
oder umbaubaren Thermen und der zielbewusst errichteten Thermalbrun
nen auf.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД И ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В ВЕНГРИИ

Э. Р. ШМИДТ

Геологическое строение — структура и осадочная толща — венгерских 
бассейнов в необычайной мере расширяет возможности вскрытия термаль
ных вод. Этим обстоятельством, особенно начиная с 1952 года, мы соз
нательно и во все возрастающих масштабах и воспользовались.

На территории венгерского срединного массива, из-за большой мощ
ности и плохой теплопроводящей способности третичных и четвертичных 
толщ, геотермический градиент является низким: на Большой Венгерской 
Низменности 18, на Задунайском крае 20—24, в области же Северных 
гор, окаймляющих Большую Низменность —23 —26 м/°С.

В Венгрии в истории исследования и открытия термальных вод 
можно различать три, частично перекрывающие друг друга, периоды. 
Первый период начинаетсяс 1866—1867 годом с скважинами, заложенными 
в селе Харкань и на острове Маргит в Будапеште и связан с именем ВИЛЬ-
5 Évi jelentés 1961. évről II. —
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МОША ЖИГМОНДИ. ЖИГМОНДИ с инстинктивностью и проницатель
ностью гения и с технической оснащенностью, далеко оперегающей свою 
эпоху, пробурил между 1868 и 1878 глубокую скважину (917 м) в Варош- 
лигете (Будапешт), дающую по сей день 460 л/мин. горячей воды с темпе
ратурой 73° С.

Второй период — между обеими мировыми войнами — характери- 
зируется главным образом казначейскими разведками на углеводороды. 
Этот период связан с именем Ф. ПАВАИ-ВАЙНА. Заложенные в то время 
термальные колодцы (в Хайдусобосло, Дебрецен, Карцаг, Тисаёрш, Чер- 
кесёллё) были размещены на мелких тектонических структурах.

Третий период начинается с 1952 года. С тех пор было пробурено в стра
не за Шлет 59 термальных колодцев на основе экспертизы гидрогеологи
ческого отдела Венгерского Геологического Института. Ни одна из сква
жин не оказалась непродуктивной. Экспертизы, с учетом прежнего опыта 
автора, рекомендовали размещать, по возможности, скважины на много
водной песчанистой группе, залегающей в базальной части верхнего 
паннона, а в отдельных случаях на триасовом известняке — доломите. 
Для зафиксирования положения последних, автор еще в 1955—56 гг. 
составил карту, на которой изолиниями изображались подошва верхнего 
паннона и подошва нижнего паннона, а также полосчатая структура мезо
зойского и кристаллического фундамента. Основой для заложения колод
цев таким образом послужила крупная тектоника.

Сведенные в табличной форме данные о термальных колодцах дают 
информацию о достигнутых результатах. Картосхема показывает места 
колодцев. Вертикальные колонки таблицы, кроме порядочного номера, со
держат следующие: а) год бурения, Ъ) место колодца, с) высота над 
уровнем моря, d)глубина скважины, е) уровень покоя воды в м, дебит в 
л/мин., д) рабочий уровень воды, h) температура забоя, í) температура 
воды,/) место вскрытия слоев в м, к)геологический возраст водоносных 
слоев; показатели экономичности I) дебит воды в л/мин. на 1 пог. метр 
скважины, т)количество получаемого сверх 10° С тепла, выраженное 
в кг/кална 1 пог. метр скважины, [l/p/m -(t С°—10)]; п) фамилия эксперта.

В конце статьи автор сравнивает экономичность и используемость 
случайно открытых в процессе разведок на нефть и другие минеральные 
ресурсы, и превращенных или превращаемых в продуктивные, термальных 
колодцев, с экономичностью и используемостью целенаправленно соз
данных термальных колодцев.
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